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Ter fé é confiar no que não é a evidência dos casos. O mais claro de 
todos é o da própria morte. A crença de que a morte não constitui 
o fim dos seres é o emblema de todos os atos de fé que, como a 
expressão leap of faith tão bem expressa, implica um salto. A fé  
é sempre um salto. Um salto sobre a realidade e a racionalidade.  
A realidade e a racionalidade são incompatíveis com a fé. Ninguém 
precisa de acreditar no real. O real é o facto, impõe-se.  Mas o 
absurdo, i. e., aquilo para o que não temos evidência, explicação ou 
sentido, exige a crença, como na conhecida fórmula de Tertuliano 
credo quia absurdum [creio porque é absurdo]. A existência de Deus 
ou a vida eterna não exigem uma prova exterior, mas justamente 
uma crença, uma aceitação do não natural, do não estar aqui e agora. 
A fé é tanto mais robusta quanto menos evidência se possui do 
objeto da nossa fé e isso demonstra que a fé é a resposta humana 
ao desconforto do que nos recusamos a aceitar e ao desejo do 
que pretendemos, contra tudo, preservar: a felicidade, o saber, 
a existência, o sentido, o poder. Porém, há uma diferença entre 
pensar a fé e ter fé. Ter fé é muito mais poderoso do que qualquer 
pensamento que eu possa ter sobre a fé. Para quem tem fé, o objecto 
da sua fé, exigindo um compromisso ou salto, é, sempre, menos certo 
do que o facto de ter fé e este é real. A dúvida é essencial à fé, ela 
alimenta-a e fortalece-a.

A fé, como a ficção, é um modo de contornar o real. Deste ponto 
de vista, elas são fenómenos produtivos de discurso, de substituição 
das coisas pelas palavras e pelas histórias. Mas, na suposição de que 
não temos outro modo de nos relacionar com o mundo senão através 
de discurso, resta saber se o mundo que conhecemos, ou julgamos 
como real, não é ele também um acto de fé.
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PEQUEN A R E FL EX ÃO SOBRE ENCENAR 
EM TEMP OS DA PANDEMIA
J E A N  PAU L  B U C C H I E R I

É senso comum dizer-se que uma obra nunca acaba. Mas, mais  
do que nunca, fico com a sensação que este Dicionário da fé é  
uma obra inacabada. Duas razões para isso. A primeira deve-se  
ao facto de um dicionário normalmente nunca ser feito para  
ser lido do princípio até ao fim. Não possibilita uma narrativa  
e nunca se completa a si próprio porque as entradas continuam 
incessantemente a suceder-se e a levantar mais dúvidas, a 
abrir novos caminhos; um dicionário vive acima de tudo de uma 
fragmentação, de visitas momentâneas, da possibilidade de poder 
ser aberto em qualquer página. Pensa e estabelece figuras que 
nunca irão levar-te à possibilidade de uma resposta. Um dispositivo 
cénico não suporta tão facilmente esta ausência de narrativa.  
O espectador procura automaticamente uma narrativa que este 
espectáculo não oferece, nem pretende criar. Provavelmente, este 
dicionário não satisfaz, passa de um lugar para outro, muitas vezes 
sem justificação, sem uma história com um princípio, meio e fim. 
Cria figuras que fazem da fé um lugar ambíguo, não propriamente 
religioso: pensam a fé como uma possibilidade de percorrer 
religiosamente toda a experiência. Não precisar de acreditar no 
teatro, na ficção, na necessidade de saltar a realidade, na técnica, 
na disciplina, no milagre, num deus qualquer, para que as coisas 
aconteçam. Lembro-me de uma das tantas discussões à volta de 
uma das entradas: “O que significa isto: ´temos fé no veneno´?”, 
pergunta Rimbaud citado por Gonçalo M. Tavares no Dicionário 
da fé. Quantas vezes pensei nisso e quantas vezes continuo a obter 
respostas sempre diferentes. 

A segunda razão prende-se com a época que atravessamos  
e que continuamos a viver. Preparar um espectáculo, sabendo que 
(por enquanto) não poderá ser partilhado com o público, levanta 
questões que contrariam a natureza do teatro, a sua génese, a sua 
morfologia, a sua própria etimologia. Se, por um lado, felicito  
e agradeço especialmente ao Tiago Rodrigues e à Magda Bizarro  
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a oportunidade única de termos continuado até ao “fim” este 
processo de criação, com texto original de Gonçalo M. Tavares, 
por outro, pergunto-me se podemos chamar teatro a uma coisa 
que é vista através do ecrã. O teatro, provavelmente último reduto 
de um lugar que não supõe intermediários, espaço directo entre 
emissor e receptor, inclina-se perante uma pandemia que nos obriga 
simplesmente a duas posições possíveis: desaparecer (e por isso 
desistir do projecto) ou continuar (sabendo que o espectáculo não 
será partilhado com o público). É justamente este “continuar” que 
proporciona o lugar da intermedialidade, tornando-nos também 
media, retirando ao teatro a identidade e a própria natureza, theatron, 
lugar para olhar. Provavelmente os gregos nunca imaginariam que 
esse “lugar para olhar” pudesse não ser ao vivo. Ver através do ecrã 
é ver o quê? Mas é somente no mundo em que vivemos que nos é 
permitido compreender o funcionamento das coisas. Olhar estas 
limitações como um outro processo de aprendizagem, pensar este 
“teatro com pandemia” como um lugar onde agir com os limites, como 
lugar de expansão. Este Dicionário da fé é o resultado de um processo 
vivido com a certeza (e não com a fé) que um dia poderá vir a ser um 
espectáculo de teatro, isto é, ao vivo, com público, mas realizado até 
hoje com a consciência de que, em última análise, seria feito para ser 
filmado. As últimas semanas foram sobretudo um espaço ambíguo: 
dizer, fazer, pensar, agir para um receptor que nunca estaria presente. 
Trabalhar em função do olhar de uma câmara de filmar, o som, o texto, 
os fragmentos que uma filmagem exige, a luz, a dramaturgia, o espaço, 
a acção dos actores. A angústia do guarda-redes antes do penalty não 
aconteceu aqui, não estreámos, parece que estamos ainda a caminho 
daquela coisa que não nos é permitida, por enquanto. Sempre preferi 
os ensaios ao espectáculo, sempre escolhi estar com os actores ao 
longo do processo a estar com o espectador na sala, sempre preferi as 
reflexões às conclusões, mas, estranhamente, desta vez, senti falta de 
qualquer coisa que nos retiraram. Viver o teatro sem fazê-lo acontecer 
é, em todo o caso, uma experiência que guardamos nas gavetas das 
memórias marcantes, pois é quando se perde a razão para fazer uma 
coisa que mais aprendemos com ela. Sugere Gonçalo M. Tavares, ainda 
no Dicionário da fé: “O mundo avança e acontecem coisas e o meu 
corpo recolhe-se e faz o que tem a fazer.” Fizemos o que tínhamos  
a fazer, sem compreender. 

Casa da Azenha, 3 de Abril de 2021
O autor escreve de acordo com a antiga ortografia



8

Direção Artística
Tiago Rodrigues

Conselho de 
Administração
Cláudia Belchior, 
Rui Catarino,
Sónia Teixeira

Fiscal Único
Amável Calhau & 
Associados, SROC, Lda.

Assessoria Artística
Magda Bizarro,
Assessoria Contratação 
Pública 
Rute Presado
Secretariado 
Marina Almeida Ricardo 
Motorista 
David Fernandes

Atores 
João Grosso, 
José Neves, 
Manuel Coelho, 
Paula Mora 
e Catarina Couto Sousa, 
Cláudio Castro, 
Ema Marli, 
Inês Cóias, 
Nadezhda Bocharova 
(estagiários ESTC 2020-21)

Direção de Produção 
Carla Ruiz, 
Joana Costa Santos,
Manuela Sá Pereira, 
Pedro Pires, 
Rita Forjaz

QUEM SOMOS 

Direção de Cena 
André Pato, 
Andreia Mayer,
Carlos Freitas, 
Catarina Mendes, 
Isabel Inácio, 
Pedro Leite, 
Sara Cipriano
e Diana Especial 
(estagiária)
Auxiliares de Camarim 
Carla Torres,   
Paula Miranda 
Pontos 
Cristina Vidal, 
João Coelho 
Guarda-roupa 
Aldina Jesus, 
Ana Teixeira, 
João Pinto, 
Sílvia Galinha
Assistente Direção 
de Cena e Técnica 
Filipa Coelho

Direção Técnica 
Rui Simão, 
Miguel Abelho 
Maquinaria e Mecânica 
de Cena 
Frederico Godinho, 
Jorge Aguiar,
Lindomar Costa,
Marco Ribeiro, 
Miguel Carreto, 
Paulo Brito, 
Nuno Costa
Iluminação 
Feliciano Branco, 
Daniel Varela, 
Gonçalo Morais,
 Luís Lopes, 
Pedro Alves, 
Sophia Andrade 
(estagiária)
Som/Audiovisual 
Pedro Costa, 
André Dinis Carrilho,
João Neves, 
João Pratas, 
Margarida Pinto, 
Tiago Alves
Motorista 
Carlos Luís

Direção de 
Comunicação  
e Marketing
João Pedro Amaral, 
Élia Teixeira, 
Joana Bonifácio, 
Paula Martins, 
Tiago Mansilha

Direção Administrativa 
e Financeira 
Carolina Lemos,
Eulália Ribeiro, 
Susana Cerqueira 
Controlo de Gestão 
Diogo Pinto
Tesouraria 
Ivone Paiva e Pona
 
Recursos Humanos 
Verónica Bicho,
Lélia Calado,
Madalena Domingues 

Direção de Manutenção 
Susana Dias, 
Albertina Patrício 
Manutenção Geral 
Raul Rebelo, 
Carlos Henriques, 
Eduardo Chumbinho,
Tiago Trindade  
Informática 
Nuno Viana
Técnicas de Limpeza 
Ana Paula Costa, 
Luzia Mesquita 

Direção de Relações 
Externas e Frente  
de Casa 
Ana Ascensão, 
Ana Pinto Gonçalves, 
Carolina Villaverde
Rosado,
Deolinda Mendes,
Mariana Gomes 
Bilheteira 
Rui Jorge, 
Carla Cerejo, 
Sandra Madeira
Receção
Isabel Campos, 
Paula Leal 

Direção de 
Documentação 
e Património
Cristina Faria
Acervo
Rita Carpinha
Biblioteca | Arquivo 
Catarina Pereira, 
Ricardo Cabaça
e Anabela Mourato, 
Cláudia Graça, 
Filomena Chiaradia, 
Rafael Oliveira  
(Projeto Rossio)
Livraria 
Maria Sousa

PA R C E I R O P R I N C I PA L PATR O C I N A D O R 
AC E S S I B I LI DA D E

PA R C E I R O S TN D M I IM EC E N AS


